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RESUMO
A	inclusão	de	Equipe	de	Saúde	Bucal	-	ESB	no	Programa	Saúde	
da	 Família	 -	 PSF	 tem-se	 constituído	 em	 um	 avanço	 na	 prática	
odontológica	no	país	por	tratar-se	de	uma	estratégia	eficaz	para	
reorganização	da	Atenção	Básica	em	nível	do	município.	O	PSF	
tem	como	meta	ampliar	o	acesso	às	ações	odontológicas	e	quali-
ficar	a	atenção,	elevando,	assim,	as	condições	de	saúde	bucal	da	
população.	Seus	pressupostos	trazem	uma	nova	abordagem	no	
campo	de	saúde	coletiva,	e,	portanto,	por	caracterizar-se	como	
um	novo	modelo,	sua	implementação	ainda	é	um	grande	desafio	
tanto	para	gestores	como	para	os	trabalhadores	da	saúde.	Dian-
te	disto,	este	documento	tem	como	objetivo	principal	discutir	a	
incorporação	da	ESB	no	PSF.	Sem	propor	fórmulas	ou	receitas,	
oferece	alguns	elementos	que	podem	auxiliar	a	equipe	na	orga-
nização	de	sua	prática	cotidiana,	ressaltando	a	importância	de	se	
considerar	as	especificidades	de	cada	realidade	local.
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ABSTRACT
The	inclusion	of	the	Oral	Health	Team	-	ESB	in	the	Family	Health	
Care	Program	-	PSF	has	been	constituted	in	an	advance	in	den-
tistry	within	the	country,	as	it	is	an	efficient	strategy	for	the	re-
organization	of	the	Basic	Attention	at	the	municipality	level.	PSF	
aims	at	enlarging	the	access	to	odontological	actions	and	qualify-
ing	the	people’s	oral	health	conditions.	Its	purposes	bring	a	new	
approach	in	the	collective	health	field	and,	as	it	is	a	new	model,	
its	implementation	is	still	a	big	challenge	both	for	health	managers	
and	workers.	For	this	reason,	this	paper	has	as	its	main	goal	to	
discuss	 the	ESB	 incorporation	 into	 the	PSF.	Without	proposing	
formulae	or	recipes,	it	offers	some	elements	which	can	help	the	
team	organize	its	daily	practice,	stressing	the	importance	of	tak-
ing	into	account	the	particularities	of	each	local	reality.
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INTRODUÇÃO

A	 saúde	 coletiva	 tem,	 historicamente,	
enfrentado	o	grande	desafio	que	é	tornar	as	
ações	de	saúde	um	direito	básico	acessível	
a	 todos	 os	 cidadãos.	 Diversos	 modelos	 e	
formas	de	organização	têm	sido	experimen-
tados	ao	 longo	dos	últimos	anos,	tornando	
mais	 efetiva	 a	 participação	 dos	 municípios	
na	assistência	à	saúde,	principalmente	após	
a	implantação	do	Sistema	Único	de	Saúde.	A	
partir	de	então,	a	busca	por	um	modelo	que	
amplie	o	acesso	e	que	se	ajuste	à	realidade	
local	desponta	como	uma	preocupação	cons-
tante	para	a	população	e	seus	dirigentes.

Um	dos	modelos	que	mais	tem	avançado	
no	país	é	o	Programa	Saúde	da	Família	-	PSF.	
Criado	em	1994,	o	PSF	tem	sido	considerado	
uma	 estratégia	 eficaz	 na	 reorganização	 da	
Atenção	Básica	por	ter	como	pressupostos:	
o	foco	na	família,	a	adscrição	da	clientela,	a	
prática	clínica	segundo	a	lógica	da	epidemio-
logia	social	e,	como	ponto	forte,	o	estabele-
cimento	de	vínculo,	 laços	de	compromisso	
e	a	responsabilidade	entre	os	profissionais	e	
a	população	(BRASIL,1997).

A	inclusão	da	ESB	como	parte	do	Pro-
grama	 Saúde	 da	 Família	 foi	 definida	 efeti-
vamente	 a	 partir	 da	 Portaria	 nº	 1.444,	 de	

28	de	dezembro	de	2000,	do	Ministério	da	
Saúde	 (BRASIL,	 2000).	 Essa	 Portaria	 criou	
critérios	e	estabeleceu	incentivos	financeiros	
específicos	para	a	inclusão	de	uma	ESB	para	
cada	duas	equipes	de	PSF,	visando	à	reorga-
nização	da	Atenção	Básica	odontológica	no	
âmbito	 do	 município,	 tanto	 em	 termos	 de	
promoção	de	saúde	e	prevenção	quanto	na	
recuperação	e	manutenção	da	saúde	bucal,	
buscando,	assim,	a	melhoria	do	perfil	odon-
tológico	da	população	e,	por	conseqüência,	
sua	qualidade	de	vida.	

Por	 constituir-se	 em	 uma	 abordagem	
diferenciada	no	campo	da	saúde	coletiva,	seu	
sucesso	 está	 condicionado,	 antes	 de	 tudo,	
a	 uma	 mudança	 no	 perfil	 dos	 profissionais	
que	 atuam	 na	 Atenção	 Básica.	 De	 acordo	
com	Souza	et	al.	(2001),	“a	saúde	bucal	deve	
ser	entendida	como	objeto	de	 intervenção	
de	 todos	 os	 profissionais	 da	 equipe	 e	 não	
exclusivamente	dos	que	 trabalham	na	área	
odontológica”.	 Assim,	 caracteriza-se	 por	
intervenção	 inter	 e	 multidisciplinar	 e	 de	
responsabilidade	integral	sobre	a	população	
na	área	de	abrangência	da	unidade	de	saúde	
(BRASIL,1997).	Portanto,	incluir	saúde	bucal	
no	PSF	não	significa	exclusivamente	colocar	
um	 cirurgião-dentista	 na	 equipe	 mínima,	
constituída	pelo	médico,	enfermeiro,	 auxi-
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liar	 de	 enfermagem	 e	 agente	 comunitário	
de	saúde.	

A	equipe	de	saúde	bucal	deve	ter	a	res-
ponsabilidade	de	criar	e	manter	o	vínculo	en-
tre	comunidade	e	profissionais.	Esse	vínculo,	
a	 ser	 estabelecido	 pelo	 acompanhamento,	
que	avança	na	linha	longitudinal	das	famílias,	
é	um	dos	grandes	diferenciais	do	PSF,	pois	
permite	a	dimensão	decisiva	desta	estratégia	
que	é	o	cuidado.	Cuidar	é	mais	que	vigiar,	
portanto	é,	também,	ampliar	o	conceito	de	
vigilância	à	saúde	bucal,	que,	para	tanto,	deve	
estar	embasado	em	três	pilares:	 território,	
problemas	 de	 saúde	 e	 a	 intersetorialidade	
(MENDES,	1999).

O	PSF	propicia	a	aplicação	desse	concei-
to	por	intervir	com	a	família	num	relaciona-
mento	cooperativo	em	que	a	equipe	de	saúde	
procura	aliar	os	conhecimentos	científicos	e	
tecnológicos	às	habilidades	de	observação,	
comunicação	 e	 intuição.	 A	 atuação	 não	 se	
reduz	à	espera	dos	 sinais	de	alarme	ou	da	
ocorrência	de	eventos	sentinela,	mas	à	de-
tecção	precoce	de	estrangulamentos,	ou	de	
nós	críticos	que	evidenciam	os	problemas	e	
as	 necessidades	 de	 saúde.	 O	 PSF	 também	
permite	articular	um	conjunto	de	operações	
intersetoriais	destinadas	a	resolver	os	proble-
mas	de	saúde	identificados,	tendo	presente	
a	disponibilidade	real	de	recursos	existentes	
no	território	(MENDES,1999).

Cabe	 salientar	que	não	existe	um	mé-
todo	que	possa	se	afirmar	como	único	que	
tenha	 condições	 de	 oferecer	 uma	 melho-
ria	 da	 situação	 bucal	 da	 população,	 pois	 o	
conhecimento	da	 realidade	 local	é	um	dos	
mais	 importantes	delineadores	de	políticas	
de	Atenção	à	Saúde.	

CONHECENDO	A	REALIDADE	
LOCAL

O	momento	inicial	do	trabalho	da	equipe	
de	saúde	deve	ser	o	planejamento,	começan-
do	pelo	diagnóstico	situacional	da	realidade	
de	forma	a	reproduzir,	com	a	maior	fideli-
dade,	as	condições	socioeconômico-culturais	
e	epidemiológicas	da	população	da	área	de	
abrangência.	 É	 importante	 ressaltar	 que	 a	
abordagem	da	comunidade	não	é	pré-fixada	
no	primeiro	contato,	ela	se	dá	gradualmen-
te	em	todo	processo	das	práticas	de	saúde	
por	 aproximações	 sucessivas	 (PORTILLO;	
FREITAS,	2002).	

Durante	o	processo	de	implantação	da	
ESB	no	PSF,	pode-se	encontrar	duas	situa-
ções:	

a)	 a	ESB	é	habilitada,	juntamente	com	a	
equipe	do	PSF,	o	que	proporciona	à	
ESB	a	participação	na	íntegra	do	pla-
nejamento	e	organização	do	processo	
de	trabalho;	

b)	 a	ESB	é	incorporada	a	uma	equipe	do	
PSF	já	habilitada.	Nas	unidades	que	já	
possuem	PSF,	a	ESB	pode	apropriar-
se	 das	 informações	 existentes	 das	
famílias	já	cadastradas.	

As	 atividades	 iniciais	 incluem	 princi-
palmente	o	mapeamento	da	área,	o	cadas-
tramento	 das	 famílias,	 o	 levantamento	 das	
necessidades	 e	 o	 conhecimento	 do	 perfil	
epidemiológico.	 Também	 é	 fundamental	 o	
reconhecimento	dos	espaços	sociais,	como	
escolas,	creches,	asilos,	associações,	para	a	
sensibilização	 desses	 atores	 de	 modo	 que	
ajam	como	facilitadores	do	trabalho	junto	à	
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população	adscrita	e,	sobretudo,	como	locais	
para	o	desenvolvimento	das	ações	educativo-
preventivas	coletivas.	

A	 partir	 do	 diagnóstico	 situacional,	 os	
profissionais	podem	elaborar	o	planejamento	
das	atividades	e	,	prioritariamente,	para	ini-
ciar	a	intervenção,	eleger	as	áreas	de	maior	
vulnerabilidade	social.	

Silveira	Filho	 (2002)	 sugere	que,	neste	
momento	 inicial,	 as	 atividades	 clínicas	 de-
veriam	 incluir	 não	 só	 ações	 de	 prevenção	
e	 promoção	 de	 saúde,	 como	 também	 é	
importante	programar	um	tempo	para	aten-
dimento	odontológico	às	demandas	urgentes,	
enquanto	 não	 se	 executa	 o	 planejamento	
completo.	

ORGANIZAÇÃO	DA	DEMANDA

O	 planejamento	 é	 um	 processo	 que	
depende	 fundamentalmente	 de	 conhecer	
intimamente	a	situação	atual	de	um	sistema	
e	 definir	 aquele	 a	 que	 se	 pretende	 chegar	
(TANCREDI;	BARRIOS;	FERREIRA,	1999).	
Certamente	não	existem	regras	para	a	abor-
dagem	 da	 população-alvo	 quanto	 às	 ações	
odontológicas	em	cada	contexto.	A	equipe	
deverá	 conhecer	 a	 realidade	 e,	 com	 base	
nela,	planejar	a	intervenção	(SOUZA	et	al.,	
2001).

A	 programação	 das	 ações	 deve	 con-
templar	todos	os	grupos	etários	de	forma	a	
efetivamente	intervir	na	realidade	de	saúde	
das	famílias.	Considerando	o	trabalho	mul-
tidisciplinar,	as	ações	educativo-preventivas	
devem	ser	priorizadas	no	planejamento,	uma	
vez	 que	 se	 constituem	 em	 ações	 de	 baixa	

complexidade	e	alta	abrangência	populacio-
nal	(CARDOSO	et	al.,	2002).	

Para	realizar	o	planejamento	do	sistema	
de	trabalho	e	do	desenho	de	intervenção,	é	
preciso	 responder	 inicialmente	 a	 questões	
básicas	que	auxiliam	na	organização:	o	que	
será	 realizado,	 onde	 será	 realizado,	 quem	
realizará,	para	quem	e	quais	as	ferramentas	
e	métodos	de	trabalho.

Alguns	 itens	 importantes	 devem	 ser	
contemplados	no	planejamento:

•	 busca	 de	 estratégias	 para	 o	 desen-
volvimento	do	processo	de	trabalho	
a	partir	da	microárea	de	intervenção	
ou	espaços	de	atuação;

•	 eleição	de	espaços	sociais	para	atua-
ção	da	ESB:	unidade	de	saúde,	domi-
cílio,	 escolas,	 creches,	 instituições	e	
associações;	

•	 organização	 por	 equipe	 multipro-
fissional	 incluindo	 a	 participação	 da	
comunidade;

•	 	inserção	da	ESB	nos	grupos	específi-
cos	de	atenção	coletiva	desenvolvidos	
dentro	e	fora	da	US	(	gestantes,	hiper-
tensos,	diabéticos,	escolares,	etc...);

•	 participação	 da	 comunidade	 no	 de-
senvolvimento	 compartilhado	 da	 in-
tervenção,	estimulando	a	autonomia,	
o	autocuidado	e	a	co-responsabilida-
de;

•	 definição	de	turnos	para	atividades	de	
planejamento	e	reuniões	de	equipe;

•	 elaboração	de	capacitação	dos	agentes	
de	saúde	dos	promotores	e	multipli-
cadores;
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•	 forma	de	organização	da	demanda:

	 -	 atenção	à	livre	demanda;

	 -	 atenção	às	urgências;

	 -	 atenção	programada;

	 -	 	manutenção	ou	retorno	programa-
do;

•	 organização	 de	 referências	 locais	 e	
regionais	 para	 níveis	 crescentes	 de	
complexidade	na	atenção,	garantindo	
formas	de	contra-referência;

•	 utilização	de	 instrumentos	de	moni-
toramento	e	avaliação.

EXECUTANDO	A	ATENÇÃO	à	
SAúDE	BUCAL

É	importante	que	a	agenda	da	ESB	pro-
cure	compatibilizar	as	ações	intra	e	extraclí-
nicas	em	todos	os	turnos	de	trabalho,	para	
atendimento	 da	 demanda	 da	 área	 adstrita	
(SILVEIRA	FILHO,	2002).

Uma	das	características	do	trabalho	or-
ganizado	da	ESB	no	PSF	é	entender	que	há	
vários	espaços	e	diferentes	níveis	de	comple-
xidade	no	trabalho	que	exigem	programação	
da	agenda	de	trabalho.

Os	 indivíduos	 do	 território	 buscam	 a	
assistência	de	forma	espontânea	ou	organi-
zada	 e	 sob	 diferentes	 condições:	 doentes,	
sadias	ou	com	urgência	de	atendimento.	O	
universo	de	Atenção	à	Saúde	Bucal	inclui	toda	
a	população	da	área	de	abrangência,	famílias	
visitadas,	grupos	priorizados	e	espaços	sociais	
existentes.	Os	indivíduos	que	chegam	na	uni-
dade,	de	forma	organizada,	passam,	inicial-

mente,	por	uma	consulta	coletiva	de	acolhi-
mento.	É	de	suma	importância	a	introdução	
do	“acolhimento”	como	um	instrumento	de	
trabalho	porque,	ao	incorporar	as	relações	
humanas,	oferece	uma	resposta	positiva	ao	
problema	de	saúde	apresentado	pelo	usuário,	
invertendo	a	lógica	de	organização	e	otimi-
zando	o	funcionamento	do	serviço	de	saúde.	
O	acolhimento	tem	os	seguintes	objetivos:	
1)	atender	todas	as	pessoas	que	procuram	
o	serviço	de	saúde,	garantindo	acessibilida-
de	universal;	2)	 reorganizar	o	processo	de	
trabalho,	a	fim	de	deslocar	o	eixo	central	do	
médico	 para	 uma	 equipe	 multiprofissional;	
3)	 qualificar	 a	 relação	 trabalhador-usuário,	
tendo	 por	 base	 parâmetros	 humanitários	
de	 solidariedade	 e	 cidadania.	 (FRACOLLI;	
BERTOLOZZI,	 2001;	 FRANCO;	 BUENO;	
MERHy,1999).	O	acolhimento	busca	aten-
der	o	indivíduo	em	suas	necessidades,	inde-
pendentemente	do	diagnóstico,	do	nível	de	
complexidade	da	demanda,	ou	da	percepção	
do	profissional	ao	qual	se	apresenta.

Na	 consulta	 de	 acolhimento,	 além	 de	
serem	 realizadas	 atividades	 educativas,	 de	
comunicação	 e	 de	 interação,	 são	 também	
definidos	os	grupos	para	assistência	coletiva	
e/ou	individual.	Aqueles	que	chegam	à	uni-
dade	de	saúde	por	 livre	demanda	 também	
podem	 participar	 da	 consulta	 coletiva	 de	
acolhimento.

A	livre	demanda	ou	demanda	espontâ-
nea	é	caracterizada	por	pessoas	que	buscam	
o	 atendimento	 por	 sua	 autopercepção	 ou	
por	alguma	intercorrência	clínica	(MOySES,	
1997).	Sempre	que	possível,	o	acolhimento	
para	esse	tipo	de	demanda	deve	ser	diário	
e	ofertado	nos	dois	turnos	de	trabalho,	de-
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vendo	 ocupar	 no	 máximo	 50%	 do	 tempo	
clínico	 (CURITIBA,	2004).	O	usuário	pode	
ser	 encaminhado	 ao	 pronto-atendimento	
quando	em	situação	de	urgência	ou	à	atenção	
coletiva	quando	necessitar	 de	orientações,	
ou,	ainda,	ser	agendado	quando	identificada	
a	necessidade	de	tratamento.

	 A	 demanda	 organizada	 ou	 atenção	
programada	 é	 caracterizada	 por	 pessoas	
cadastradas	 na	 área	 de	 maior	 vulnerabili-
dade	 sem	 excluir	 os	 usuários	 que	 buscam	
a	 demanda	 espontânea.	 Os	 indivíduos	 que	
apresentarem	 doença	 ativa	 são	 agendados	
para	atendimento	individual	na	Unidade	de	
Saúde,	ou	para	receber	atenção	em	espaços	
extraclínicos,	 como	 os	 domicílios	 (pessoas	
com	 necessidades	 especiais	 ou	 acamadas)	
ou	 escolas	 e	 creches.	 Os	 indivíduos	 sem	
atividade	de	doença	podem	ser	incluídos	em	
grupos	de	controle	ou	manutenção	de	saúde	
bucal	coletiva.

Os	pacientes	que	concluíram	o	trata-
mento	 clínico,	 ou	 que	 vêm-se	 mantendo	
saudáveis,	 devem	 ser	 agendados	 para	
acompanhamento	periódico	e	orientados	
para	o	autocuidado.	Os	agentes	comunitá-
rios	de	saúde,	auxiliar	de	consultório	den-
tário	ou	técnico	de	higiene	dental	fazem	o	
controle	das	famílias	ou	indivíduos	de	maior	
vulnerabilidade.	 Algumas	 ações	 são	 de	
competência	específica	do	cirurgião-den-
tista,	mas	outras	devem	ser	compartilhadas	
com	o	pessoal	auxiliar,	possibilitando	maior	
acesso	e	cobertura	da	atenção.	A	THD	e	o	
ACD,	sob	supervisão	do	cirurgião-dentista,	
podem	 atuar,	 também,	 por	 exemplo,	 na	
triagem	 inicial,	 nos	 grupos	 existentes	 na	
unidade,	nos	grupos	de	atividades	educati-

vo-preventivas	e	de	manutenção	de	saúde	
bucal,	 e,	 também,	 na	 atenção	 individual,	
realizando	profilaxia,	terapêutica	com	flúor,	
higiene	bucal	supervisionada,	entre	outras	
aplicações.

Os	procedimentos	coletivos	programa-
dos,	incluídos	na	agenda	de	trabalho,	podem	
ser	executados	em	qualquer	local	ou	espaço	
social	do	território.	Ainda	que	coordenados	
e,	inicialmente,	realizados	pela	ESB,	eles	po-
dem	ser	mantidos	pelo	agente	comunitário	
de	saúde	ou	pessoal	auxiliar	de	odontologia.	
Entre	essas	ações,	destacam-se:

•	 discussão	com	a	comunidade	sobre	as	
formas	de	 intervenção	nos	determi-
nantes	sociais	que	constituem	riscos	
comuns	 às	 doenças	 mais	 prevalen-
tes;

•	 ações	de	educação	em	saúde	geral	e	
de	saúde	bucal	nas	famílias;	

•	 ações	 preventivas	 de	 acordo	 com	 a	
necessidade	do	grupo:	higiene	bucal	
supervisionada,	controle	de	placa	de	
aplicação	terapêutica	de	flúor,	aplica-
ção	de	cariostático.

A	Figura	1	destaca	um	esquema	da	pos-
sível	 organização	 da	 atenção	 odontológica	
a	 partir	 das	 áreas	 de	 trabalho,	 dos	 grupos	
prioritários,	 incluindo	 a	 atenção	 clínica	 e	 a	
manutenção.	 No	 entanto,	 como	 destacam	
Ferreira,	Cordón	e	Ferreira	(2002),	um	novo	
paradigma	de	atenção	à	saúde	bucal	precisa	
incluir	a	abordagem	coletiva	de	um	trabalho	
em	 equipe	 que	 acompanhe	 as	 famílias,	 os	
recém-nascidos,	as	gestantes,	entre	outros,	
planejando	a	intervenção,	adequando	a	gestão	
e	avaliando	os	resultados.
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Resumindo:

1.	 Identificar	diferenças	entre	os	grupos/
indivíduos	e	classificar	por	grupos	de	
risco	à	saúde	em	graus	de	complexi-
dade	decrescente;

2.	 definir	tempo	para	cada	ação	na	agen-
da	diária,	otimizando	ao	máximo	os	
turnos	de	trabalho	e	competências	de	
cada	membro	da	ESB	de	acordo	com	
o	tipo	de	atividades;

3.	 instituir	 acolhimento	 e/ou	 consulta	
coletiva	como	formas	de	organizar	a	
demanda	e	de	dar	atenção	às	neces-
sidades	da	população;

4.	 discutir	 com	 as	 famílias/população	
as	 prioridades	 de	 atenção	 clínica	 e	
formas	de	organização	do	trabalho;

5.	 caracterizar	e	organizar	os	diferentes	
tipos	de	demandas:	espontânea,	pro-
gramada	e	de	manutenção;

6.	 estabelecer	 protocolos	 de	 fluxos	 e	
protocolos	clínicos	de	intervenção	nas	
principais	patologias	ou	para	atenção	
em	cada	ciclo	de	vida;

7.	 organizar	atenção	clínica	restauradora	
às	 família	 e	 aos	 grupos	 prioritários,	
através	 de	 demanda	 organizada	 por	
ordem	de	prioridade	estabelecida	pela	
ESF,	 ESB	 e	 pela	 comunidade	 e	 pela	
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Figura	1
Fonte:	adaptado	de	Moyses,	1997.
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busca	ativa	programada,	garantindo	o	
atendimento	aos	casos	de	urgência;

8.	 elaborar	 formulários	 e	 fluxos	 de	
referência	 para	 os	 níveis	 de	 maior	
complexidade	e	para	o	retorno	pro-
gramado;	

9.	 alimentar	 sistematicamente	o	banco	
de	dados	para	controle	e	avaliação;

10.	 apresentar	 informações	 em	 saúde	
bucal	 que	 devem	 circular	 entre	 os	
membros	 da	 ESF	 e	 ser	 discutidas	 e	
divulgadas	para	a	população	da	área.

DISCUSSÃO

O	modelo	de	formação	universitária	em	
saúde	 vigente	 no	 país	 historicamente	 tem	
definido	 um	 perfil	 de	 profissional	 voltado	
para	 uma	 prática	 individualista,	 de	 visão	
fragmentada,	centrada	em	procedimentos,	o	
que	não	é	adequado	à	filosofia	de	trabalho	do	
PSF.	Além	disso,	os	cursos	de	graduação	de	
odontologia	não	contêm,	na	grade	curricular,	
o	 treinamento	 para	 o	 trabalho	 em	 equipe	
multiprofissional	–	médico,	enfermeiro,	au-
xiliares	 de	 enfermagem,	 cirurgião-dentista,	
auxiliar	de	consultório	dentário	e	técnico	em	
higiene	dental	–	dificultando	o	estabelecimen-
to	das	rotinas	práticas	nos	serviços.	

Por	muitos	anos,	para	a	maioria	dos	tra-
balhadores	em	saúde,	o	trabalho	em	saúde	
pública	foi	considerado	como	de	pouca	rele-
vância,	não	sendo	também	prioridade,	tanto	
na	formação	acadêmica	quanto	na	busca	de	
aperfeiçoamento,	para	os	profissionais	dos	
serviços.	Só	recentemente,	as	novas	diretri-

zes	curriculares	do	MEC	apontam	para	uma	
integração	serviço-ensino-pesquisa,	favore-
cendo	um	perfil	de	egresso	mais	adequado	à	
realidade	social	do	país	e	contribuindo	para	
uma	 ação-intervenção	 transformadora	 dos	
modelos	vigentes.	

O	fato	de	uma	ESB	poder	estar	vinculada	
ao	território	de	mais	de	uma	Equipe	de	Saúde	
da	Família	(BRASIL,	2003),	além	de	dificultar	
a	integração	dessas	equipes,	correndo	o	risco	
de	dividir	o	PSF,	ainda	tem	como	desafio	a	
pressão	de	uma	demanda	 reprimida	maior	
do	que	a	capacidade	dos	serviços,	a	inviabi-
lidade	do	vínculo	com	a	população	adscrita	
e	a	impossibilidade	de	executar	um	trabalho	
planejado.	Assim,	ao	implantar	uma	equipe	
de	saúde	bucal,	o	gestor	deve	avaliar	quais	
são	 as	 reais	 condições	 de	 organização	 do	
processo	de	trabalho	entre	uma	ESB	e	duas	
ESF.	O	elevado	número	de	indivíduos	cober-
tos	pela	ESB	é	uma	das	maiores	dificuldades	
do	programa.	

Outra	 dificuldade	 encontrada	 na	 im-
plantação	das	equipes	é	que	a	maioria	dos	
processos	 de	 implantação	 das	 equipes	 de	
saúde	bucal	ocorre	após	a	implementação	da	
ESF,	impondo	sua	adequação	à	dinâmica	de	
trabalho	da	ESF	já	implantada,	bem	como	a	
apropriação	das	informações	já	levantadas.

No	 RS,	 segundo	 o	 sumário	 executivo	
–	instrumento	de	avaliação	do	PSF	-	realizado	
pelo	MS	em	2001-2002	(BRASIL,	2004),	no-
tou-se	que	apenas	27%	das	ESB	participaram	
de	reuniões	de	planejamento,	12%	partici-
param	somente	quando	tratados	assuntos	de	
saúde	bucal,	e	57%	não	participaram.

Compreender	toda	a	extensão,	profun-
didade	e	os	pressupostos	do	novo	modelo	
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para	reorganização	dos	serviços	é	determi-
nante	para	a	mudança.	A	Vigilância	em	Saúde	
pode	ser	um	instrumento	para	a	construção	
dessa	nova	modalidade	de	Atenção,	embasa-
do	em	uma	nova	visão	de	intervenção	sobre	
o	 indivíduo	 e	 o	 coletivo,	 transcendendo	 a	
abordagem	para	além	da	dimensão	biológica	
humana,	considerando,	também,	o	ambiente	
e	o	estilo	de	vida	(MENDES,	1999).

É	 preciso	 construir	 conjunta	 e	 parti-
cipativamente	 a	 adscrição	 da	 população,	 a	
execução	do	trabalho	focado	na	família	e	na	
comunidade	com	eqüidade	e	co-responsabi-
lidade	na	integralidade	das	ações,	garantindo	
a	 resolutividade.	 É	 fundamental,	 também,	
ouvir,	cuidar	e	atender	com	qualidade,	am-
pliando	 o	 acesso	 e	 resgatando	 o	 legítimo	
papel	da	saúde	bucal	no	contexto	da	saúde.

Esse	resgate	do	papel	da	saúde	bucal	se	
aplica	 na	 complexidade	 da	 organização	 do	
processo	de	trabalho.	A	inclusão	do	acolhi-
mento	 exige	 da	 equipe	 multiprofissional	 o	
estabelecimento	de	protocolos	para	a	corre-
ta	conduta	profissional	frente	às	dificuldades	
dos	usuários.	Assim,	acolhimento	parece	ser	
o	 ponto	 de	 partida	 para	 a	 organização	 do	
processo	de	 trabalho	 (FRANCO;	BUENO;	
MERHy,	 1999),	 considerando-se	 que,	 a	
partir	 de	 sua	 implementação,	 otimizam-se	
as	capacidades	produtivas	da	equipe	multi-
profissional.

Outra	vantagem	do	acolhimento	é	que,	
aliado	ao	vínculo	do	profissional	com	a	po-
pulação,	é	capaz	de	garantir	o	real	reordena-
mento	do	processo	de	trabalho	na	unidade	
de	saúde,	resolvendo	definitivamente	a	divi-
são	de	trabalho	compartimentado	e	saindo	
da	lógica	da	agenda/consulta	para	outra:	a	de	

responsabilização	da	equipe	multiprofissional	
pela	saúde	da	população.

Entretanto,	um	dos	grandes	desafios	ob-
servado	por	Franco,	Bueno	e	Merhy	(1999)	
é	a	incorporação	dos	profissionais	médicos	e	
cirurgiões-dentistas	a	esse	processo	a	ponto	
de	causar	impacto	na	solução	dos	problemas	
de	 saúde	 da	 população,	 o	 que	 dificulta	 a	
quebra	da	 verticalidade	de	organização	do	
trabalho	na	unidade.	

Os	autores	ainda	destacam	que	a	aborda-
gem	do	processo	saúde-doença	não	pode	ser	
enfrentada	sob	uma	perspectiva	unissetorial,	
sendo	importante	a	quebra	de	barreiras	de	
comunicação	 entre	 os	 diferentes	 setores	
da	sociedade.	Ações	isoladas	ou	justapostas	
acabam	 por	 não	 conseguir	 solucionar	 os	
problemas	 da	 sociedade	 pela	 ineficiência	
operacional.	

Pode-se	constatar	que	qualquer	mudan-
ça	no	modelo	de	assistência	pública	de	saúde	
bucal	só	tem	possibilidade	de	ser	alcançada	
se	houver	clara	vontade	política	de	mudança	
e	de	reformulação,	com	ações	odontológicas	
articuladas	à	saúde	geral	e	através	de	ações	
intersetoriais.

Embora	ainda	seja	difícil	mensurar	o	im-
pacto	das	ações	de	saúde	bucal	no	Programa	
Saúde	da	Família,	há	um	evidente	progresso	
do	 ponto	 de	 vista	 da	 universalidade,	 equi-
dade	 e	 integralidade	 na	 lógica	 de	 trabalho	
do	PSF.	
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